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la casa adosada
la casa pareada
la casa individual
la casa rural
la casa de campo
la segunda residencia
la vivienda de alquiler
la vivienda en propiedad
la residencia temporal
la residencia permanente
la residencia estival
la vivienda
el alojamiento
el hogar
el ático
el sótano
la bodega
el dúplex
la buhardilla
el mármol
el marco
la maceta/ el tiesto
el jarrón
la fuente
el bol, el cuenco
el barrio
la despensa
la alacena
el entresuelo
el guardarropa
el invernáculo
el lavadero
el zaguán
el tarro
los cubiertos
la hachuela
el tazón
la olla
la olla a presión
el hervidor (de silbato)
el cacharro
la cazuela (de barro)
el recipiente
el gancho
la ensaladera

PL
dom szeregowy
dom bliźniak
dom wolnostojący
dom wiejski/ wiejska chatka
domek na wsi/ domek letniskowy
drugi dom (zwykle do mieszkania na czas
wakacji)
mieszkanie na wynajem
mieszkanie własnościowe
pobyt czasowy
pobyt stały
pobyt sezonowy, wakacyjny/ letnia rezydencja
mieszkanie
zakwaterowanie
dom (w sensie „naszego” miejsca, a nie budowli)
poddasze
suterena
piwnica
dupleks
poddasze mieszkalne
marmur
ramka, futryna
doniczka
wazon
półmisek / fontanna
miska
dzielnica
spiżarnia
kredens/ spiżarnia
antresola
garderoba
oranżeria/ szklarnia
pralnia
przedsionek
słoik
sztućce
tasak
misa
garnek
szybkowar
czajnik (z gwizdkiem)
grat
garnek (gliniany)
pojemnik/ naczynie
hak
salaterka
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la sopera
la cacerola
el sacacorchos
el abrelatas
el cascanueces
la salida de emergencia
la freidora de patatas
el robot de cocina
el exprimidor (de cítricos)
la picadora
la licuadora
la vaporera
la batidora
el timbre
la funda de almohada
la linterna
el enchufe
el fusible
la encimera/ el encimero
la manopla
el escalón
el umbral
el interruptor
el cable
la mesa de centro
la mesa de comedor
la mesa auxiliar
la enredadera
el seto
la valla
la vitrina
la contraventana
el estor
el visillo
el cuidado/ el mantenimiento
las advertencias de uso
la garantía
el televisor de pantalla plana/de plasma
el césped
el cojín
la litera
la bañera angular
la bañera de hidromasaje
el jabón líquido
la barra/pastilla de jabón
la jabonera

PL
waza
rondel
korkociąg
otwieracz do puszek
dziadek do orzechów
wyjście ewakuacyjne
frytkownica
robot kuchenny/ malakser
wyciskacz (do cytryn)
maszynka do mielenia mięsa
sokowirówka
naczynie do gotowania na parze
mikser, blender
dzwonek (do drzwi)
poszewka na poduszkę
latarka
gniazdko/ wtyczka
bezpiecznik
blat
rękawica kuchenna
stopień
próg
włącznik
kabel, przewód
ława
stół jadalniany
stolik
bluszcz
żywopłot
płot, ogrodzenie
witryna, gablota
okiennica
roleta
krótka firanka
konserwacja/ utrzymanie
ostrzeżenia dotyczące użytkowania
gwarancja
telewizor z płaskim ekranem
trawnik
poduszka ozdobna
łózko piętrowe
wanna narożna
wanna z hydromasażem
mydło w płynie
mydło w kostce
mydelniczka
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el botiquín
la percha
el azucarero
el picaporte
el alargador eléctrico
los alicates
las tenazas
el destornillador
el tornillo
la tuerca
la broca
el clavo
la llave inglesa
el martillo
la pila
el taladro/ la taladradora
el papel de lija
la cinta aislante
el cortacésped
el compañero de piso
la comunidad (de vecinos)
el administrador
el conserje
la compra
el alquiler
la empresa de mudanzas
el camión de mudanzas
en una zona residencial de lujo
en una calle ruidosa
el material de construcción
el cemento
el ladrillo
la (agencia) inmobiliaria
la constructora
los gastos de comunidad
los gastos de agua
el ambiente/estilo moderno
el ambiente/el estilo clásico
el cepillo
la aspiradora/ el aspirado
la escoba
la escobilla/ el escobillero para wc
el recogedor
la fregona
el cubo
la esponja

PL
apteczka
wieszak (na ubranie do powieszenia w szafie)
cukiernica
klamka
przedłużacz
kombinerki
obcęgi
śrubokręt
śruba
nakrętka
wiertło
gwóźdź
klucz (francuski)
młotek
bateria
wiertarka
papier ścierny
taśma izolacyjna
kosiarka
współlokator
wspólnota mieszkaniowa
administrator, zarządca
gospodarz domu
zakup
czynsz
firma przeprowadzkowa
samochód do przeprowadzek
na luksusowym osiedlu
na hałaśliwej ulicy
materiał budowlany
cement
cegła
biuro nieruchomości
konstruktor
opłaty wspólnotowe
koszty zużycia wody
nowoczesny styl
styl klasyczny
szczotka
odkurzacz
miotła
szczotka do WC
szufelka
mop
wiadro
gąbka
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el cubo de basura
el trapo/ la bayeta
el detergente
la bombilla
el suavizante
la suciedad
la limpieza
las reformas, las obras
la plancha (de vapor)
la tabla de planchar
la tabla para cortar
la plancha (de pelo)
el tendedero
la secadora
la báscula (de baño)
la cama de matrimonio
la media cama/ la cama de soltero
la cama plegable
la sábana
la sábana ajustable
las sábanas/ la ropa de cama
bien/mal orientado
orientado al norte/al sur
acogedor
lujoso
espacioso, amplio
dar a la calle
dar a un patio
dar al jardín
el adorno
vivir en la periferia
vivir en el casco antiguo/en el casco histórico
construir/hacer una casa/un edificio
residir
pagar el alquiler
pagar la hipoteca
pagar (el recibo de) la luz
pagar (el recibo de) el gas
pagar (el recibo de) el agua
pagar (el recibo de) el teléfono
hacer una mudanza/un traslado
hacer una reforma, reformar
firmar un contrato (de alquiler)
trasladarse a
barrer
fregar el suelo

PL
kosz na śmieci (zwykle ten w kuchni)
ścierka, szmata
płyn do mycia naczyń/ proszek do prania
żarówka
płyn do zmiękczania tkanin
brud
czystość/ sprzątanie
remont
żelazko (z nawilżaczem)
deska do prasowania
deska do krojenia
prostownica do włosów
suszarka na pranie (do powieszenia)
elektryczna suszarka na pranie
waga (łazienkowa)
łóżko małżeńskie
pojedyncze łóżko
rozkładane łóżko
prześcieradło
prześcieradło z gumką
pościel
we właściwym/ w niewłaściwym kierunku
skierowany na północ/ na południe
przytulny
luksusowy
przestronny
wychodzić na ulicę (widok z okna)
wychodzić na patio (widok z okna)
wychodzi na ogródek
ozdoba
mieszkać na obrzeżach miasta
mieszkać na starym mieście
zbudować dom/ budynek
mieszkać na stałe
płacić czynsz
zapłacić hipotekę
zapłacić rachunek za prąd
zapłacić rachunek za gaz
zapłacić rachunek za wodę
zapłacić rachunek za telefon
przeprowadzać się
remontować
podpisać umowę (najmu lokalu)
przeprowadzać się do
zamiatać
myć podłogi
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hacer la colada
regar las plantas
hacer la cama
hacer la compra
pasar la aspiradora, aspirar
sacar la basura
planchar
ordenar
tender la ropa/colada
arreglar/recoger la casa
sacudir/ quitar el polvo
tener la cama hecha
amueblar una habitación
estropearse/averiarse (un electrodoméstico)
cambiar/sustituir
el electrodoméstico de gama alta/media/baja
de pequeñas dimensiones
desinfectar

PL
robić pranie
podlewać kwiatki
ścielić łóżko
robić zakupy
odkurzać
wyrzucać śmieci
prasować
układać, porządkować
rozwieszać pranie
posprzątać w domu
zetrzeć kurze
mieć pościelone łóżko
umeblować pokój
zepsuć się (urządzenie)
wymienić
urządzenie wysokiej/ średniej/ niskiej klasy
małych rozmiarów
dezynfekować

